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recer fecultativo é um ato inativo ue não vincula a Administrc ão Pública ou os seu

administrados ora-lo,odendo êssês se ui-lo afa melhor fundamêntar suas dêcisóes ou ,

§ ,rão estáo vinculados a canclusão exarada cerista".alo

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO de no 031/202í, e PROCEDIMENTO

LICITATORIO no 033/2021, verifica-se que a Secretaria Municipal de Saúde, através

de sua Secretária Sra. Daiane de Oliveira, em data de 10 de Março de 2021 ,í\s.02,
solicitou a abertura de procedimento para a "CONTRATAÇÃO Oe pnOftSSlONAlS

NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATUAÇÃo.IuruTo Ao PRoNTo ATENDIMENTo E

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNIC|PIO DE SANTA MARIA DO OESTE.

PR." Conforme documentaçáo em anexo. Sendo, que o mesmo foi deferido

preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 23 de Março de 2021.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de Contabilidade o procedimento, o qual retornou

com informaçÕes afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 56.492,00 (Cincoenta e seis

mil e quatrocentos e noventa e dois reais), conforme faz prova de orçamentos e

documentos acostados fls. 04/06.
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Tendo sido sugerida a contratação da empresa, por ser
o menor preço, após a pesquisa e análise de preços, 01_ GRAZIELLE A,ARECIOA
scHELL, com cNpJ 31.727.52gt0001-35, rocarizada na Rua sete de setembro, no
432, Apot. 0'1, na cidade de Santa Maria do Oeste-pR.

O an.24, inciso lV, da Lei 8.666/93, que trata sobre
a dispensa de ricitaÇão, em seu inciso [, que dispÕe - "Art. 24 - É dispensáver a
licitação: -il - para outros seruiço.s e compras de varor até 10%o (dez por cento)
do limite previsto na arinea "a", do inciso I do artigo anterior e para
alienações, nos casos prevrbúos nesta rei, desde que náo se refiram a parceras
de um mesmo seruiço, compra ou alienaçáo de maior vulto gue possa ser
realizada de uma só vez;,'

A Medida Provisória no 961, de 06 de Maio de 2020,
assim dispoe: "Art. 1o.- Ficam autorizados à administração púbrica de todos os
entes federativos, de todos os poderes e órgãos constitucionarmente
autônomos: l- a dispensa de licitação de que tratam os incisos I ell do ca ut
do art. 24 da Lei no 8.666, de 2'l de iunho de '1993 , até o limite de: b) para outros
serviços e compras no valor de até R$ SO.OOO,OO (cinqüenta mil reais) e para
alienações desde que não se refiram a parceras de um mesmo serviço, compra
ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;,,

Trata-se de Dispensa de Licitação para contratação de
profissionais na área médica, e a crise econômica gerada pera pandemia de corona
vírus covlD - 19. lniciarmente vare destacar que todas as contratações para

combate ao coVlD-19 poderão ser regidas pera Lei 13.g7gt2o2o, que para evitar
procedimentos burocráticos autoriza a contrataçáo direta, dada a necessidade e
urgência do momento. o artigo 4'da referida lei aduz: " Art, 4" É dispensávet a
licitação para aquisição de óens, serviços, inclusive de engenharia, e rnsumos
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desÍinados ao enfrentamento da emergência de saúde púbrica de importância
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.,,

Desta forma, instruímos o parecer opinativo, ao
senhor chefe do Executivo Municipar, FAVORAVELMENTE, ao presente processo
de Dispensa de Licitação, com furcro no Arr.24, inciso [, da Lei 8.666/93.

Sendo assim, após o presente parecer, ser o processo
de dispensa ratificado pela autoridadê competente e publicado para fins de eficácia.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-pr, 24 de Ma rço de 2021
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